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Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi
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VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?
Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) Nedir?

Sadece Kendi Çalışanlarına İlişkin Kişisel Veri İşleyen Bir Şirket de Kanun Kapsamında Değerlendirilecek
midir?
Veri İşleyen Kimdir?

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi
Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Kurumumuz ile Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) iş birliğiyle 2 Eylül Perşembe
günü Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Bütün Şehitlerimiz için Saygı Duruşu yapılması ve
İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Zirve, hibrit yöntemle gerçekleştirildi. Zirve’nin açılış konuşmalarını
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi AKTEPE ile Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptılar.
BİLİR konuşmasına; kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Anayasal güvenceye kavuşturulmasının,
6698 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurulmasının, ülkemizin
kişisel verilerin korunmasına verdiği önemin ispatı niteliğinde olduğunu söylerek başladı.
Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek
uygulamaların temel hak ve özgürlükleri de gözetiyor olmasının son derece memnuniyet verici bir gösterge
olduğunu dile getiren BİLİR, kişisel verilerin korunmasını temin edebilmek için Kanuna uyum göstermek
gerektiğini ifade etti.
Kanunun getirdiği denetim mekanizmalarının, bireylere verileri üzerinde kontrol ve söz sahibi olma hakkını
getirdiğini belirten BİLİR, Kanunda kademeli bir başvuru usulü belirlenerek kişisel verileri işleyenlere, kişiler
tarafından iletilen talepleri karşılama imkanı sağlandığını kaydetti.

Yazının tamamını okumak için https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7043/Kisisel-Verileri-Koruma-Zirvesi

WHATSAPP UYGULAMASI HAKKINDA YÜRÜTÜLEN RESEN İNCELEMEYE İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

WhatsApp LLC (WhatsApp/veri sorumlusu) tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel
verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde Hizmet
Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği, bu kapsamda açık rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına
ve hesaplarının silineceğine dair bilgilendirme iletildiği tespit edilmiştir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Kararı ile 09.02.2021 tarihli ve 2021/120 sayılı Kararı
çerçevesinde, yurtdışına veri aktarımı, hizmetin açık rıza şartına bağlanması ve genel ilkelere uygunluk hususları başta olmak
üzere WhatsApp hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 15’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası
kapsamında resen inceleme başlatılmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin WhatsApp’tan alınan savunma yazıları ve bununla
bağlantılı olarak WhatsApp Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesi metinlerinin incelenmesi neticesinde; temel olarak veri
sorumlusu tarafından kullanıcılara sunulan Hizmet Koşullarının kullanıcı ile yapılan bir sözleşme olarak tanımlandığı, Gizlilik
İlkesinin ise şeffaflığı sağlamaya yönelik bir metin olarak, hangi verilerin hangi amaçlarla işleneceğini göstermekle birlikte
esasen Hizmet Koşullarının bir parçası olarak ifade edildiği ayrıca Hizmet Koşullarına onay verilmeden sözleşmenin yürürlüğe
giremeyeceğinin belirtildiği görülmüştür.
Yazının tamamını okumak için https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7045/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-YURUTULEN-RESEN-INCELEMEYE-ILISKIN-KAMUOYUDUYURUSU

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı
maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”)
kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Başkanlığımızca Veri Sorumluları
Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme

kayıt olacaklardır. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin,
kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte
oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt
sistemidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler, işlenmeleri halinde ilgili kişilerin mağdur
olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olma riski

taşıyan verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha
sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Kanunun 6. maddesi
gereğince özel nitelikli kişisel veriler; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni,

siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri”dir. Bu veriler Kanunda sınırlı sayıda
belirlenmiş olduğundan bunların genişletilmesi mümkün değildir.

Sadece Kendi Çalışanlarına İlişkin Kişisel Veri İşleyen Bir Şirket de Kanun Kapsamında
Değerlendirilecek midir?
Kural olarak veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kanun kapsamında bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece
kendi çalışanlarına ilişkin kişisel veri işleyen bir şirket de Kanun kapsamında değerlendirilecektir.

Veri İşleyen Kimdir?
Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun

adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu
kişiler veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı
bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir. Örneğin, veri sorumlusunun

verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına faaliyet gösteren,
dışarıdan hizmet alınması suretiyle çağrı merkezi hizmeti veren bir
şirket bu faaliyet kapsamında veri işleyen olarak kabul edilecektir.

Burada önemli olan, veri işleyenin bu kapsamdaki kişisel veri işleme
faaliyetlerini veri sorumlusundan aldığı talimatlar doğrultusunda
gerçekleştirmesidir.

